NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul Hotărîrii Guvernului cu privire la completarea anexei nr. 2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 454 din 24.03.2008
Сondiţiile ce au impus elaborarea proiectului și finalităţile urmărite prin
implementarea noilor reglementări
Proiectul Hotărîrii Guvernului are drept scop actualizarea prevederilor schemei
repartizării între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte
autorităţi administrative centrale, a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor ce ţin de
executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de
autoritatea respectivă faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este, conform
Hotărîrii Guvernului nr. 454 din 24.03.2008.
Astfel, la moment, în anexa nr. 2 lit. b) la Hotărîrea nr. 454 din 24.03.2008, unde este
prevăzută schema menționată anterior, nu este inclusă Confederația Europeană de
Probațiune și, corespunzător, organul central de specialitate al administraţiei publice sau
autoritatea administrativă centrală responsabilă de executarea angajamentelor financiare față
de aceasta.
În fapt, Inspectoratul Naţional de Probaţiune achită anual cotizaţia de membru al
Confederaţiei Europene de Probaţiune din bugetul de stat, fapt care impune o intervenție în
legislația din domeniu în vederea asigurării unei concordanțe dintre starea de fapt și cea de
drept.
Adoptarea prezentului proiect va permite justificarea legală a mijloacelor financiare
achitate din bugetul de stat către Confederaţia Europeană de Probaţiune. Or, calitatea de
membru în organizația dată aduce un șir de beneficii pentru instituțiile naționale din
domeniul probațiunii, dat fiind faptul că Confederația Europeană de Probațiune reprezintă o
excelentă platformă de comunicare și schimb de informație, experiență/bune practici în
domeniul de referință. Totodată această organizație desfășoară o activitate intensă în
vederea promovării probațiunii la nivel european prin reprezentarea sectorului dat în cadrul
altor organizații europene, cum ar fi Uniunea Europeană și Consiliul Europei, dar și la nivel
local, prin acordarea suportului la promovarea probațiunii de către instituțiile de profil
naționale.
Menționăm și faptul că prezentul proiect vine să asigure o implementare în practică a
sugestiilor conținute în Raportul auditului asupra Raportului Guvernului privind executarea
bugetului de stat pe anul 2016, referitoare la necesitatea ajustării anexei nr. 2 lit.b) la
Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008.
Concomitent, includerea în anexă a Conferinței de la Haga privind Dreptul
Internațional Privat – este dictată de faptul că Republica Moldova, în calitate de stat nonmembru, are ratificate deja 8 Convenții ale Conferinței de la Haga privind Dreptul
Internațional Privat, două dintre acestea reglementează raporturile juridice în materia
drepturilor și protecției copiilor. Obținerea statutului de stat membru la Conferință de către
Republica Moldova va demonstra angajamentul statului nostru în consolidarea eforturilor
comunității internaționale în vederea unificării și modernizării normelor de drept privat
internațional.
Totodată, obținerea statutului de stat parte va implica găsirea unor abordări convenite la
nivel internațional în probleme cum ar fi competența instanțelor judecătorești, aplicarea
legilor, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești într-o gamă largă de domenii,
de la drept comercial și drept bancar la procedura civilă internațională sau de la protecția
copilului la căsătorie.

În contextul celor enunțate, la 24 martie, curent, în cadrul reuniunii anuale a
Consiliului Afaceri Generale și de Politică al Conferinței de la Haga privind Dreptul
Internațional Privat, a fost înaintată propunerea de acceptare a Republicii Moldova în
calitate de stat membru al acestei organizații. Ministerul Justiției urmează să asigure
calitatea de punct național de contact. Statutul Conferinței de la Haga privind Dreptul
Internațional Privat este compatibil cu instrumentele juridice internaţionale aferente
domeniului respectiv şi se încadrează în reglementările legislaţiei naţionale.
Acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței va facilita colaborarea
țării noastre cu alte subiecte de drept internațional într-o serie largă de domenii de la
chestiunile privind dreptul aplicabil, competenţa instanţelor, recunoaşterea și executarea
hotărârilor judecătoreşti şi a actelor de stare civilă până la protecţia copiilor şi adopţiile
internationale.
Scopul final al Conferinței se rezumă la consolidarea eforturilor pentru o lume în care,
în ciuda diferențelor dintre sistemele juridice, atît persoanele fizice, cît și juridice să se
poată bucura de un grad sporit de securitate juridică.
Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi
Anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 prevede schema
repartizării între organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, precum şi alte
autorităţi administrative centrale a responsabilităţii pentru gestionarea activităţilor ce ţin de
executarea angajamentelor, inclusiv financiare, asumate de Republica Moldova sau de
autoritatea respectivă faţă de organizaţiile internaţionale a cărei membră este.
Proiectul își propune să aducă o completare la compartimentul de la litera a), unde sunt
enumerate organizaţiile internaţionale/regionale (inclusiv din cadrul CSI) la care achitarea
cotizaţiilor şi datoriilor este asigurată de Ministerul Finanțelor din bugetul de stat pentru
achitarea cotizației de membru al Conferinței de la Haga privind Dreptul Internațional
Privat și la compartimentul de la litera b) unde achitarea cotizațiilor se asigură din bugetul
organelor centrale de specialitate ale administraţiei publice sau alte autorităţi
administrative responsabile, pentru Confederația Europeană de Probațiune.
Nr.
d/o
1
411

84

Denumirea organizaţiei

Organul central de specialitate al administraţiei
publice, autoritatea administrativă centrală
responsabilă
3
Ministerul Justiţiei

2
Conferinței de la Haga
privind Dreptul Internațional
Privat (HCCH)
Confederaţia Europeană de Ministerul Justiției
Probaţiune (CEP)
Fundamentarea economico-financiară

Implementarea prezentului proiect de completare a anexei nr. 2 la Hotărîrea
Guvernului nr. 454 din 24.03.2008 va implica necesitatea prevederii unor cheltuieli
suplimentare în cadrul bugetului de stat, echivalente cotizației anuale de membru al
Confederației Europene de Probațiune, care este stabilită anual de Adunarea Generală a
Confederației Europene de Probațiune și care se comunică în prealabil statelor membre prin
intermediul organului/autorității desemnate responsabile.

În cazul, Conferinței de la Haga privind Dreptul Internațional Privat, potrivit
articolului 9 din Statut, cheltuielile prevăzute în bugetul anual al Conferinței sunt repartizate
între statele membre ale Conferinței. Potrivit sistemului financiar al HCCH, Republica
Moldova urmează a-și onora calitatea de membru, achitînd anual contribuția financiară la
bugetul acesteia (estimativ 6120 euro per an financiar. Cifra poate suporta modificări, în
fiecare an). Acceptarea de către statul nostru a Statutului nu va crea consecinţe negative
pentru economia Republicii Moldova.
Impactul proiectului
Drept urmare a adoptării prezentului proiect se va asigura existența unui temei legal
pentru achitarea cotizaţiei anuale de membru al Confederației Europene de Probațiune, fapt
ce va asigura drepturi depline pentru autoritatea administrativă din subordinea Ministerului
Justiţiei - Inspectoratul Naţional de Probaţiune în cadrul organizaţiei internaţionale
respective.
Acceptarea de către Republica Moldova a Statutului Conferinței de la Haga privind
Dreptul Internațional Privat din 31 octombrie 1951, va determina obținerea statutului de
membru al țării noastre la unica organizație interguvernamentală globală cu reputația unei
forum mondial al dialogului intercultural legal.
Respectarea transparenței decizionale
În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind
transparenţa în procesul decizional, proiectul Hotărîrii de Guvern, a fost plasat pe pagina
web oficială a Ministerului Justiţiei www.justice.gov.md, compartimentul Transparenţa
decizională, directoriul Proiecte de acte normative remise spre coordonare.
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